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KAROLINKA
NAŠE

MĚSTO

NA

VALAŠSKU

STŘÍPKY Z RADNICE
Rozpočet města Karolinky na rok 2016
byl schválen Zastupitelstvem města dne 23. 3.
2016 ve výši 59 376 tis. Kč příjmů, 57 498 tis.
Kč výdajů a mínus 1 878 tis. Kč financování.
V průběhu roku 2016 Zastupitelstvo
a Rada města schválily celkem sedm
úprav rozpočtu.
V konečné podobě činí rozpočet příjmů města na rok 2016 částku 59 038,5
tis. Kč, rozpočet výdajů 62 310,5 tis. Kč
a rozpočet financování 3 272 tis. Kč.

Plnění rozpočtu příjmů činí 58 007,4
tis. Kč, výdajů 57 624 tis. Kč a plnění financování – 381 tis. Kč.
Město Karolinka splácelo v roce 2016
přijatý krátkodobý úvěr z prosince 2015
na účel:
financování projektu „Obnova veřejného prostranství“ ve výši 2 877 788,96 Kč,
který byl k datu 30.06.2016 zaplacen.
V roce 2016 přijalo město dlouhodobý
investiční úvěr, finanční prostředky v ma-

Z čerpání uskutečněných a rozpracovaných projektů v roce 2016 uvádíme:
Investice:
rozpočet
plnění
Bytové hospodářství - sociální byty č.p. 175
400,0
249,0
Revitalizace zeleně v Karolince - PP+žádost
252,0
115,0
Skatepark - podání žádosti z projektu „Příhraniční spolupráce“
100,0
67,5
Komunikace - ul.Luční
932,0
932,0
Vodovod, kanalizace Bzové
26,5
26,5
Zateplení budovy Sportovního areálu č.p. 635 - PD
190,0
144,0
Zateplení budovy u ZŠ č.p. 391 - PD
978,0
630,0
Zateplení budovy č.p. 73 ul. Vsetínská
144,0
142,0
Zateplení budovy č.p. 175 ul. Nábřežní
205,0
152,0
Zasíťování pozemků Kalincov
27,0
27,0
Víceúčelové kulturní centrum č.p. 545
450,0
349,0
Komunikace, parkoviště, chodník - ul. Nábřežní
330,0
311,5
Regenerace sídliště Horebečví - komunikace, chodníky
2850,0
2794,0
Bezbariérový chodník podél silnice II/487 Karolinka - PD
502,0
416,0
Karolinka-Stanovnice Mokřad
50,0
47,0
Stavební úpravy IZS - PP+žádost
735,0
685,0
Rekonstrukce kotelen
6086,0
5875,0
Do majetku města byly navedeny dokončené akce:
Zasíťování pozemků Kalincov
VKC
Kanalizace+vodovod - Kalincov, Bzové
Regenerace sídliště Na Horebečví
Komunikace - ul. Luční
Neinvestiční akce:
Oprava MK Pluskoveček
Podlahy Zdravotního střediska
Sociální zařízení MěÚ

ceny vč. DPH

v tis.Kč
2976,6
2100,6
130,7
2902,5
931,7
v tis.Kč
2477
361,5
160

Poprvé v historii města konečný stav finančních prostředků na běžných
účtech, i přes všechny zrealizované akce v průběhu roku 2016, činí k datu
31.12.2016 hodnotu 6 807 025,70 Kč. Město tento přebytek hospodaření zapojí
do rozpočtu města na rok 2017.
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ximální výši 20 000 000 Kč poskytnuté na
základě úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. využívá město Karolinka
k financování projektu „Rekonstrukce
městských kotelen – Karolinka“. Úvěr
lze čerpat do 31.12.2017, splatnost úvěru
je do 20.12.2024 bez zajištění. 1. splátka
úvěru je od 20.01.2017 ve výši 210 000,Kč měsíčně s úrokovou sazbou 0,45 %
ročně, přičemž úroky z celé částky úvěru
20 000 000,- Kč nepřesáhnou 350 000,Kč. K datu 31.12.2016 činí čerpání tohoto
úvěru 5 783 932,- Kč, a to na opravu kotelny Na Oboře a U Masny..

Do doby schválení rozpočtu na tento rok město Karolinka hospodaří dle rozpočtového
provizoria, které je schváleno ve výši 121 031 tis. Kč příjmů, 137 011 tis. Kč výdajů a 15 980
tis. Kč financování.
V rozpočtovém provizoriu jsou tyto investiční akce, které jsou uvedeny v hrubých rozpočtovaných cenách, v tis. Kč.
Chodníky, komunik. - Průtah silnice II/487
Chodníky, komunikace - ul.Nábřežní
Most „U Sokolovny“ a „Kobylská“
Mokřad, Skatepark
Zateplení domů č.p.391, 175, 73 (domeček u školy, internát, Helena Glass)
Hasičská zbrojnice+byty
Přístavba vyúkových tříd ZŠ a MŠ
Sociální byty na č.p. 175 - internát
Rekonstrukce kotelen a rozvodů
investiční výdaje celkem

14000
4200
14000
15000
7500
30500
14000
3000
14000
116200

Všechny tyto projekty jsou rozpočtovány za spoluúčasti investičních dotací, pouze kotelny budou realizovány z vlastního rozpočtu.

Oprava komunikace Kobylská
Podána žádost o dotaci ve výši 1 700 000 Kč bez DPH. Bude se
čekat na vyhodnocení, zhruba červen 2017, případná realizace v letošním roce.
Oprava komunikace Pod Grapů
Podána žádost o dotaci ve výši 320 000 Kč bez DPH, rovněž vyhodnocení asi v červnu letošního roku, případná realizace v letošním roce.
pokračování na str. 2
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ve spolupráci se SŽDC. Projekt počítá
s vybudováním nové vlakové zastávky,
krytého přístřešku na kola, vytvořením
pokračování ze str. 1
nových parkovacích míst a úpravy zeleně
Během podzimu 2016 bylo podáno v okolí. Zatím je vše v jednání. S projekněkolik projektových žádostí. Jelikož tem budete podrobněji seznámeni v náEU vyhlásila další dotační programy na sledujících měsících.
sklonku minulého roku, budou do března 2017 podány další žádosti. Některé Veřejné osvětlení
projekty by měly být vyhodnoceny již
V našem městě bude nutno provést
v 1. pololetí tohoto roku. Realizace celkovou modernizaci veřejného osvětkladně vyhodnocených projektů bude lení. Bude uzavřena smlouva s odbornou
zahájena v průběhu podzimu a přejde firmou, která podrobně zpracuje dlouhodo roku 2018. Vzhledem k počtu a výši letou koncepci obnovy veřejného osvětaktuálně podaných projektů je rozpoč- lení. Poté budeme vědět, co všechno je
tové provizorium tak vysoké. Pevně vě- možné realizovat prostřednictvím MBP
říme, že se nám podaří projekty obhájit. Karolinka a co bude nutno zajistit externí
Připravit, zpracovat a obhájit jednotlivé firmou. V případě vyhlášení dotačního
projekty je velmi časově náročné. V pří- titulu bude město žádat dotaci. Konceppadě, že by některé projekty nevyšly ce by měla být zpracována do července
nyní, budou opakovaně podány v další letošního roku a představena na zastupivýzvě.
telstvu.

počtu počítáno (takto se splácela i regenerace sídliště Obora a Nábřežní).

Videozpravodajství
Pro aktuální informovanost bylo zavedeno videozpravodajství, které se nachází
na webových stránkách města (konkrétně
na úvodní straně na liště vpravo nahoře).
Chceme Vás tímto průběžně informovat
o dění ve městě, a překonat tak časový
nesoulad mezi vydáním zpravodaje a již
proběhlým děním. Aktuální informace
lze získat i prostřednictvím webových
stránek města a rovněž také na facebooku
– Informační centrum Karolinka.

Hasičská zbrojnice
Byla podána žádost na přístavbu garáží
a celkovou rekonstrukci stávající zbrojnice.
Rozpočtovaná cena je zhruba 23 milionů,
z toho činí dotace 21 milionů (spoluúčast
města 2 miliony). Nově vzniklé ubytování
v podkroví je rozpočtováno v objemu 10
milionů. Tato vynaložená investice bude
kryta cenou z ubytování. Město hledá
i další prostředky na zafinancování.

Ceny projektů jsou rozpočtovány, tzn.,
že se bude daná zakázka soutěžit a ze
soutěže pak vyjde reálná cena. Na každý
projekt bude vyřízen krátkodobý účelový investiční úvěr. To znamená, že se
celý zrealizovaný projekt zaplatí z úvěru.
Následně na úvěrový účet přijdou peníze
ze získané dotace. Posléze se z městského rozpočtu doplatí finanční spoluúčast
na projektu (peníze převedeny rovněž na
úvěrový účet), a tímto se celý úvěr vynuluje. Vzhledem k dobrému finančnímu
zdraví města je možné tyto akce zrealizovat. Abychom neztráceli čas, již nyní
budeme na jednotlivé projekty vyhlašovat výběrové řízení, ale s podmínkou, že
projekt bude realizován jen při získání
dotace.

V roce 2016 město prošlo 24 kontrolami (především na základě anonymních udání). Absolvovali jsme dokonce
i hloubkovou kontrolu Ministerstva vnitra z Prahy. Všechny kontroly dopadly
výborně a o to víc mě těší, že jsme byli
vyhodnoceni jako úřad pracující na
vysoké úrovni. Chtěla bych tímto mnohokrát poděkovat všem zaměstnancům
úřadu, že zvládli náročnost prováděných
kontrol. Každá kontrola představuje zvýšený tlak na zaměstnance, zároveň do určité míry omezuje schopnost vykonávat
každodenní pracovní náplň pro občany.
Velmi si vážím toho, že se díky pracovnímu nasazení zaměstnanců neprojevilo
kontrolní zatížení na chodu úřadu. Nicméně jsme vše zvládli a pevně věřím, že
počet kontrol bude v tomto roce menší.

Nové byty – lokalita „Postranní ulice“ - za městským úřadem
Firmou Purlive (www.purlive.cz) je
zpracovávána studie na vznik nových nízkoenergetických bytů formou tzv. kůlny.
Studie by měla být předložena k projednání v měsíci dubnu tohoto roku.

Kotelny
Připravujeme výběrové řízení na zhotovitele a vyřizuje se stavební povolení
a územní rozhodnutí na realizaci kotelen.
Zároveň se dopracovává koncepce kotelny Na Horebečví (dle vzniku SVJ v jedDo konce března plánujeme podat ješ- notlivých vchodech) a samostatné napo- Zateplení budov
tě následující projekt:
Fyzicky probíhá realizace zateplení bujení bytovky U Školy 248.
Projekt Revitalizace zeleně v Karolindov č. 391 (domeček) a č. 175 (internát).
ce včetně úprav sídlišť – Horebečví, před Hospodaření města
Helena Glass se bude soutěžit v následučp. 125 a čp. 117, park T.G. Masaryka, zeJak jsme již uvedli v předešlém textu, jících měsících. Do další výzvy bychom
leň podél komunikace u čp. 87 a čp. 91, podařilo se nám poprvé v historii přejít chtěli podat žádost na dotaci na Zateplení
Domu služeb, internátu čp. 175, ulice Ná- do nového roku s tak velkým objemem fi- budovy č. 635 (sportovní areál) a objekt
břežní (včetně hřišť), lokalita Na Ingsta- nančních prostředků na účtu. Mohu Vás potravin Jednoty a textilu Tegy.
vu, sídliště Obora a celková rekonstruk- ujistit, že město není zadluženo a má
ce parku u Skláren. Prezentace projektu výborné finanční zdraví. Právě proto Oprava komunikace II/487 –
bude na nejbližším zastupitelstvu. Dotace můžeme přefinancovat realizované do- průtah Karolinkou
u tohoto projektu je ve výši 60 %. Realiza- tační akce formou krátkodobých účeloByla podána žádost o dotaci. Jedná
ci projektu lze rozložit na 3 roky.
se
o opravu komunikace v úseku od Jedvých investičních úvěrů.
Kromě toho bude v nejbližší době
noty po Horebečví (přibližně 1,1 km).
zpracována celková koncepce úpravy
Úvěr ve výši 20 milionů Kč na kotel- Rozpočtovaná cena je zhruba 15 milionů,
hřbitova.
ny je rozplánován na 8 let s tím, že každý dotace 85–90 %. Při realizaci této akce
V přípravě se nachází i projekt revitali- měsíc se bude platit splátka 210 000 Kč, bude důležité sladit souběh prací provázace vlakového nádraží a přilehlých ploch která je kryta rozpočtem a je s ní v roz- děných ŘSZK a města. ŘSZK bude opra-
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vovat komunikaci. Město bude opravovat
chodníky (včetně sjezdů), obruby a veřejné osvětlení. Předpokládané zahájení
prací dle ŘSZK je v červnu 2017. Město
nyní zahájí výběrové řízení na zhotovitele
stavby s podmínkou získání dotace.
Přeložka chodníku a výstavba
odstavné plochy na Nábřežní
ulici
Oprava chodníku v úseku od Informačního centra po základní školu. Zvýšení
bezpečnosti úseku nejen pro chodce, u bytovky čp. 543 bude provedena přeložka
chodníku a vytvořena nová parkovací místa. Podán projekt a čeká se na vyhodnocení, zhruba v červnu 2017 bychom měli vědět výsledek. Dotace ve výši 85–90 %.
Sociální byty
V prosinci 2016 byl podán projekt na
vytvoření 8 nových sociálních bytů v prostorách č. 175 – Internát. Výše dotace činí
90 %. Vyhodnocení projektu do června
letošního roku.

INFORMACE PLÁN VÝUKY
MATRIČNÍHO
U3V
ÚŘADU
za rok 2016
(občané Karolinky)

sňatek:
7
úmrtí:
32
narození:
25
změna trvalého pobytu: 101
V roce 2017 oslaví svá jubilea:
70 let: 41 občanů
75 let: 22 občanů
80 let: 12 občanů
85 let: 8 občanů
90 let: 6 občanů
91 let: 1 občan
92 let: 2 občané
93 let: 5 občanů
94 let: 6 občanů
95 let: 1 občan
96 let: 1 občan
98 let: 1 občan (nejstarší občanka
našeho města)

Cvičiště pro psy
Na základě žádosti občanů o zřízení
cvičiště pro psy hledá město vhodnou loVšem našim jubilantům přejeme hodně
kalitu pro tento záměr.
zdraví, pohody a splnění všech jejich přání.
starostka

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme našim občanům,
že poplatky za komunální odpad
pro rok 2017 činí 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v Karolince
a jsou splatné nejpozději do 30. 6.
2017 buď v hotovosti do pokladny
města, nebo bezhotovostně na č.ú.
1765308319/0800, VS 1340, SS
(uvede se rodné číslo poplatníka)
a do poznámky uveďte, za koho je
poplatek hrazen, pokud jde o poplatek v souhrnné výši za více poplatníků.
Stejně tak i poplatek za psa pro
rok 2017 je splatný ve stejné výši
jako v roce 2016, a to nejpozději do
30. 6. 2017 v hotovosti do pokladny města nebo bezhotovostně na
č.ú. 1765308319/0800, VS 1341, SS
(rodné číslo plátce).
Složenky na úhradu poplatků
nebudou rozesílány.
Mgr. Jaroslava Vojkůvková, vedoucí HSO
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24. 2.
RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Možnosti využití a aplikace geografických dat.
10. 3.
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Mikroorganismy v ŽP – novodobé
bakteriální a virové nákazy.
24. 3.
Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Brownfields a ochrana přírody – jak to
jde dohromady.
7. 4.
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Úpravy toků ve vztahu k povodním.
21. 4.
doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Odvádění odpadních vod a možné
způsoby čištění.
12. 5.
EXKURZE
17. 5.
PROMOCE

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, vedoucí HSO

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
ZA 2. POLOLETÍ ROKU 2016
V neděli 5. června 2016 – za účasti
významných hostů kulturního a společenského života se uskutečnilo slavnostní
otevření víceúčelového kulturního centra
v našem městě.
V sobotu 25. června 2016 – vernisáž
výstavy fotografií na téma Krajina a lidé.
Výstava prací tří valašských fotografů Jiřího Jurečky, Vladimíra Skýpaly a karolinského rodáka Josefa Vrážela s odlišným
přístupem ke zpracování tématu valašské
krajiny a života v našem svérázném regionu. Výstava trvala až do konce prázdnin.
V úterý 28. června 2016 proběhlo
v obřadní síni Městského úřadu Karolinka slavnostní ukončení kurzů trénování
paměti, anglického jazyka, německého jazyka a U3V za přítomnosti vedení města
Karolinka a paní Mgr. Taťány Valentové
Nersesjan.
V neděli 17. července 2016 – pouť
Panny Marie Karmelské v Karolince.
V pátek 29. července 2016 se uskuteč-

nila zastávka spanilé jízdy veteránů 19.
ročníku Beskyd rallye. Jízdy se zúčastnilo
140 posádek historických vozidel vyrobených od roku 1923.
V sobotu 30. července 2016 Sbor dobrovolných hasičů sklárny Karolinka
uspořádal již 47. ročník soutěže hasičských družstev mužů a žen O putovní pohár skláren Karolinka Raťkovská grapa.
V pondělí 8. srpna 2016 se uskutečnila v zasedací místnosti Městského úřadu
Karolinka zdravotní přednáška s názvem
O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka
v rámci programu Moderní senior. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel
Štenbaur, spolupracovník farmacie Biomedika Praha.
V sobotu 20. srpna 2016 se uskutečnil
již 28. tradiční sklářský jarmark s bohatým kulturním programem (vystoupení dechové hudby Karolinka, malování
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

na obličej – Michaela Holíková, klauni
z Balónkova, dechová hudba Kotáranka,
Jasénka Vsetín, Grassband Karolinka,
zpěvák Pavel Calta, Zdeněk Podhůrský
a UNDERHILL BAND, Lucie a Wanastovi vjecy revival, Boca Fuego Valašské
Meziříčí – ohňová show, večer hrála k poslechu a tanci skupina Spektra Ostrava).
Město Karolinka ožilo ve čtvrtek 25.
srpna 2016 folklorním odpolednem s hosty Liptálských slavností ze Srbska. Vystoupil u nás soubor písní a tanců z Bělehradu
Milan Milicevic. Tento srbský folklorní
soubor byl založen v roce 1975 a skládá
se ze dvou skupin - folklorní a národního
orchestru. Naše město navštívil v rámci 47.
Liptálských slavností, které se uskutečnily
v termínu 24.–28. srpna 2016 v Liptále
s velmi zajímavým programem.
V rámci programu Moderní senior a U3V navštívili senioři a studenti ve
dnech 16.–18. září 2016 naše hlavní město Prahu.
Městská knihovna Karolinka 23. září
2016 – autorské čtení se spisovatelkou
dětských knih Zuzanou Pospíšilovou pro
žáky 1.–4. třídy ZŠ Karolinka.
Městská knihovna Karolinka 5. října 2016 – cestopisná beseda s Milanem

Štouračem na téma Malajsie, Singapur
a Jižní Thajsko.
Ve středu 5. října 2016 proběhlo setkání občanů města Karolinky s prezidentem ČR Milošem Zemanem a hejtmanem
Zlínského kraje Stanislavem Mišákem
v areálu skláren Karolinka.
V pátek 7. října 2016 se uskutečnilo
slavnostní zahájení 2. ročníku zimního
semestru 2016/2017 U3V v klubovně
VKC za přítomnosti Mgr. Martina Viláška a vedení města.
Městská knihovna Karolinka 18. října
2016 – autorské čtení se spisovatelkou
Martinou Bittnerovou – pro žáky 7.–9.
třídy ZŠ Karolinka.
Městská knihovna Karolinka 2. listopadu 2016 – cestopisná přednáška s Petrem Nazarovem na téma Jihozápad USA.
11. listopadu 2016 – Martinská procházka se světýlky.
Městská knihovna Karolinka 23. listopadu 2016 – cestopisná beseda s Michalem Štěpánkem o Íránu.
V pondělí 5. prosince 2016 od 16 hodin
se na Radničním náměstí Karolinka uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu s Mikulášskou nadílkou. Po celou
dobu probíhala v prostorách městského
úřadu výtvarná dílna se zdobením vánoč-

ního stromečku a loutková pohádka O perníkové chaloupce. Po skončení kulturního programu se slova ujala paní starostka
a rozsvítila vánoční strom a nakonec přišel
všemi dětmi očekávaný Mikuláš s dárky.
V úterý 6. prosince si účastnice kurzu
trénování paměti vytvořily vánoční věnce.
Městská knihovna Karolinka 9. prosince 2016 – Malujeme vánoce – zábavná malířská show s ilustrátorem Adolfem
Dudkem – pro žáky MŠ a ZŠ Karolinka.
Pátek 16. prosince 2016 – Vánoční
jarmark – od 9 hodin stánkový prodej
uzenin, sýrů, perníků, medoviny, vánočního aranžmá a dalšího zboží. Odpoledne
vystoupení žáků ZUŠ a Živý betlém, slovo paní starostky, předání finanční hotovosti z prodeje Vánoční baňky zástupcům
Sdružení Šance, na závěr jarmarku vánoční koncert dechové hudby Kotáranka.
17. prosince 2016 – Pojďte s námi do
šenku – dokument televize Noe o Karolince http://www.tvnoe.cz/video/11679.
Ve dnech 6.–7. ledna 2017 – Tříkrálová sbírka.
Běžkotoulky v Karolince – 10. ledna 2017 – dokument české televize
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10401441361-bezkotoulky/.
Daniela Bártková

ZUŠ KAROLINKA
Ohlédnutí za předvánočními slovem a odcházející posluchači tak měli
o čem přemýšlet.
akcemi ZUŠ Karolinka 2016
V pondělí 5. prosince následovala na
Městském
úřadě výtvarná dílna pod vedeKaždoročně před Vánocemi připravuje Základní umělecká škola Karo- ním p. uč. Jarmily Frydrychové, kdy děti
vyráběly vánoční ozdoby a zdobily válinka celou řadu akcí.
noční strom ve foyeru Městského úřadu.
První událostí byla vernisáž výtvarné- Zároveň probíhalo hraní loutkové pohádho oboru v sále ZUŠ Karolinka s názvem ky „O perníkové chaloupce“, která byla
(NE)VŠEDNÍ ZÁLEŽITOSTI, která pro- během odpoledne čtyřikrát reprízována.
běhla 25. listopadu. Na programu byl klip V 17.30 vše vyvrcholilo proslovem paní
výtvarné skupiny MIMO, následovala starostky Marie Chovanečkové a slavanimace a potom také aukce obrázků nostním rozsvícením vánočního stromu
a předmětů, které žáci vytvořili. Vysta- za zpěvu dětského pěveckého sboru. Poveny byly práce dětí všech věkových ka- tom přišel Mikuláš a rozdal dětem dárky.
tegorií od těch pětiletých až po studenty
V neděli 9. prosince se uskutečnil s velpřipravující se na přijímací zkoušky na kým úspěchem a před zcela zaplněnou
výtvarné umělecké školy. A to už byla aulou vánoční koncert na Hovězí, v neděopravdu pastva pro oči.
li 11. 12. a v pondělí 12. 12. následovaly
Hned první neděli adventní dne 27. lis- dva vánoční koncerty v Karolince a v útetopadu se konal v kostele P.M. Karmelské rý 13. 12. vánoční koncert na Halenkově.
v Karolince adventní koncert. Vystoupili
Potom následoval živý betlém před
na něm žáci kytarového, dechového, klá- Městským úřadem v Karolince, dále
vesového, houslového a pěveckého od- ukázkové hodiny tanečního oboru a vádělení společně se svými pedagogy, kteří noční spirála s jednotlivými odděleními.
je hudebně doprovodili. Celý koncert se Dále proběhl pořad v sále ZUŠ „Ten vánesl v klidném a meditativním duchu, noční čas“ ve formě koncertu a dílny pro
vše bylo proloženo pěkným průvodním žáky Základní a Mateřské školy Karolin4

ka, dále učitelé účinkovali na vánočním
jarmarku v Novém Hrozenkově a uskutečnila se také vánoční přehrávka kytarového oddělení.
Z tohoto výčtu je patrné, že jak žáci,
tak učitelé si vánoční prázdniny plně
zasloužili a věříme, že jsme návštěvníky
našich předvánočních akcí nejen potěšili,
ale také pomohli navodit tu neopakovatelnou a krásnou atmosféru Vánoc…

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN

V neděli 15. ledna 2017 jsme byli
svědky neobyčejného zážitku. Do ZUŠ
Karolinka přijel koncertovat soubor
zobcových fléten z Vídně, který se jmenuje „STYX QUARTET“.
Počátky „Styx Quartetu“ sahají do
r. 2013, kdy se zformovalo jeho první
obsazení. V aktuálním složení působí
„Styx Quartet“ od jara roku 2016. Soubor se nespecializuje na jediný konkrétní repertoár, přesto stojí v centru jeho
zájmu především hudba 20. a 21. století. Název souboru je vypůjčen ze staré
antické mytologie, od bájné řeky Styx,
která tvořila hranici mezi světem živých
a světem mrtvých. „Styx Quartet“ se rád
pohybuje na obou březích své jmenné
patronky, a klade si tak za cíl udržovat

„STYX QUARTET“ V KAROLINCE

hudbu soudobou při životě a přitom oživovat hudbu starou.
Členy tohoto uskupení jsou Irena
Dopitová - Česká republika, Alina Loewenich - Německo, Magdalena Spielmann – Rakousko (Innsbruck) a Štefan
Tokár – Slovensko. Všichni jsou studenty
Universität für Musik und Darstellende
Kunst ve Vídni, obor koncertní zobcová flétna u profesora Carstena Eckerta.
Všichni jsou vynikající hudebníci, všichni
absolvovali velké množství mistrovských
kurzů na svůj nástroj a všichni koncertovali v mnoha evropských zemích. Na
programu tohoto koncertu byly skladby
Franse Geysena, Guuse Janssena, Arvo
Pärta, Mario Lavisty, Aurelia Virgiliana,
Giovanni Bassana, Johanna Sebastiana
Bacha a v České republice v Karolince
proběhla při tomto koncertě premiéra
skladatele Ka´mi s názvem … y sigue caminando (kráčej dál...).
Celý koncert probíhal při svíčkách
a i když mnohé skladby byly posluchačsky velmi náročné, všichni obdivovali,
co všechno lze na zobcové flétny zahrát.
Také výkony všech sólistů byly naprosto brilantní a mnozí z nás po koncertě

zvědavě nahlíželi do notových partů,
abychom zjistili, jak takovou hudbu lze
vůbec do not zapsat. Pokud se podobný
koncert uskuteční ještě někdy v budoucnu, jsme domluveni, že bude následovat
beseda s dotazy posluchačů a představením všech druhů fléten, které byly při
koncertě použity.
Martina Havlová
ředitelka ZUŠ Karolinka

Styx Quartet

STONAVSKÁ BARBORKA 2016
Také letos se žáci pěveckého oddělení ze třídy paní učitelky Martiny
Havlové ml. zúčastnili ve dnech 30. 11.
až 4. 12. 2016 už 10. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Stonavská
Barborka. Letos byli naši žáci obzvlášť
úspěšní. A jak se umístili?
Dueto Richard Novotný a Adam Pekař - kategorie do dvanácti let 1. místo
a kromě toho obdrželi zvláštní cenu poroty za provedení skladby Mojmíra Zedníka „Sportuj, sportuj“.
Dueto Simona Pekařová a Amálie Šipulová - kategorie do dvanácti let 1. místo
a kromě toho obdržely od poroty zvláštní
cenu za provedení skladby Emila Hradeckého a Václava Fischera „Mléčná dráha“.

Stonavská Barborka
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Dueto Nicol Bobovská a Nikol Hrabovská – kategorie do 16 let 1. místo.
Terceto Simona Pekařová, Adam Pekař
a Amálie Šipulová - kategorie do 12 let
1. místo.
Terceto Martina Ježíková, Karolína
Šestáková a Alexandra Ježíková - kategorie do 12 let 2. místo.

Dueto Martina Ježíková a Karolína
Šestáková - kategorie do 16 let 3. místo.
Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci Základní umělecké školy Karolinka a paní učitelce Martině Havlové ml. za přípravu a pedagogické vedení
žáků.

Stonavská Barborka
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ZÁJEZD KAROLINSKÝCH SENIORŮ
DO PRAHY V ZÁŘÍ 2016
Ve dnech 16.–18. 9. 2016 jsme se s naší
lektorkou trénování paměti a angličtiny,
v rámci našeho programu Moderní senior
a U3V, zúčastnili zájezdu do Prahy. Zájezd
nebyl pro nás všechny zúčastněné již ničím
novým, protože v loňském roce jsme Prahu
už navštívili, ale program jsme samozřejmě
měli odlišný. Vyšlo nám počasí, program, řidič i naši průvodci, kteří byli jedineční.

Zájezd byl připravován dlouho, protože září
je pro Prahu turistická špička, o čemž jsme se
přesvědčili ihned první den, když jsme navštívili
Pražský hrad. Vstávali jsme velmi brzy, protože
z Karolinky jsme vyjížděli už v 3:30 hodin ráno,
ale po cestě málo kdo z nás spal. Měli jsme trochu obavy z cesty po dálnici, abychom nepřijeli
pozdě, protože jsme měli osobně domluveného
velmi vzácného průvodce, pana PhDr. Františka
Kadlece, který pracoval jako vedoucí turistického
odboru Pražského hradu více než 20 let a je mimo
jiné autorem Zlaté uličky na Pražském hradě. Ale
povedlo se, přijeli jsme na čas, prošli jsme velkou
řadou a osobní prohlídkou před vstupem do areálu Pražského hradu, ale k našemu velkému překvapení, prohlídka i fronta ke kontrole proběhla
velmi rychle. Viděli jsme Pražský hrad, Chrám
svatého Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku, Zámecké schody, poté i Malou stranu a Úřad vlády.
O tom, že Praha je plná turistů, jsme se přesvědčili ihned při vstupu do Chrámu svatého Víta, kdy
tam bylo natolik nedýchatelno, že některým z nás
se udělalo až nevolno. Ale zvládli jsme to všichni,
ve Zlaté uličce jsme se mohli obdivovat krásným
malinkým „krámečkům“, každý byl zajímavý něčím jiným. Našli jsme dokonce služby paní Marie
Paškové, jmenovkyně naší jedné účastnice za 20
haléřů. No, to bychom se za takovou částku dnes
už žádných služeb nedočkali. Prošli jsme pod Svatováclavskou vinicí po starých Zámeckých schodech, po 121 schodech z kamene, kolem sochy
K. Hašlera… Odsud jsme se jeli ubytovat do Hotelu Fortuna West na Praze 6, který jsme už také
znali z loňska. Trochu jsme si odpočinuli a vydali
se tramvají do divadla Ypsilon, kde nikdo z nás
do té doby nikdy nebyl. Zažili jsme představení T.G.M. aneb Masaryk v kostce, kdy jsme se
dozvěděli i o některých slabostech našeho pana
prezidenta… Seděli jsme v prvních řadách, v bezprostřední blízkosti takových herců jako paní
Jany Synkové, Petra Vacka, Pavla Nového, Jana
Přeučila, Jiřího Štědroně a dalších, což násobilo
náš požitek z podařeného představení. Unaveni,
ale spokojeni jsme se vrátili zpět do hotelu. První
den byl opravdu náročný, protože bylo velmi, ale
velmi teplo…
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Druhý den, byla sobota 17.9.2016 ráno,
nás překvapil deštěm a mírným ochlazením,
což nám přišlo velmi vhod. Ihned v 9:30 jsme
dorazili do Strahovského kláštera, což je 850letý architektonický skvost na úpatí Petřína.
Zde jsme si prohlédli Strahovskou obrazárnu
s obrazy ze 14. století – například obraz Madony Strahovské, svaté Barbory; Strahovskou
knihovnu se vzácnými 2000 rukopisy, také
Hvězdný atlas, Strahovský evangeliář, ilustrovaný cestopis ze 17. století – celkem 140 000
svazků v Teologickém sále, ale i Filozofický
sál této knihovny, budovu konventu. Odtud
jsme se jeli naobědvat, někteří poprvé do Ikei,
a poté jsme se projeli historickou tramvají
č. 91 z vozovny Střešovic do Holešovic a zpět
na Václavské náměstí. Zjistili jsme na vlastní
kůži, jaké to je, jezdit na dřevěných lavicích
v tramvaji bez dveří, ale za velmi příjemné
společnosti průvodčích a pana řidiče. Chtěli
bychom poděkovat panu Petru Čtvrtníkovi,
vedoucímu střediska Dopravního podniku
hlavního města Prahy, a.s., který nám k plánované lince historickou tramvají přistavil ještě
jeden vůz, abychom se tam i s ostatními návštěvníky vešli, což se také podařilo. Po projížďce historickou tramvají jsme vystoupili na
Václavském náměstí… Prošli jsme si Václavské náměstí, kde jsme narazili na demonstraci
anarchistů, zašli na Staroměstské náměstí, dali
si kávičku a vyrazili do divadla Broadway na
muzikál Mýdlový princ. Muzikál se nám moc
líbil – hráli tam takoví herci jako Tereza Kostková, Jaroslava Obermaierová, Sagvan Tofi, Jaromír Nosek a další. Pokud někdy půjdete do
tohoto divadla, tak nikdy si nekupujte lístky
na balkon, doporučujeme… Bylo tam opravdu velmi horko a paní Lenka nám musela neustále otevírat dveře do chodby, abychom mohli
dýchat. No ale přesto muzikál stál za to, velmi
jsme se nasmáli. Na jeho konci jsme všichni
stáli, tleskali a zpívali s herci písně Václava Neckáře. Večer jsme se vrátili do našeho hotelu
a někteří z nás i s našimi zajímavými fotografiemi s logem Mýdlového prince, které byly
pořízeny při našem příchodu do divadla.
Třetí a poslední den jsme se brzy po snídani
přepravili do Benediktinského arciopatství sv.
Vojtěcha a svaté Markéty na Břevnově. V 9:00
hodin ráno jsme již byli na mši v barokní bazilice sv. Markéty na Břevnově. Zde jsme slyšeli
zrekonstruované varhany, viděli jsme, jak se
odehrává bohoslužba v jiném kostele. Zde nás
zaujaly především děti, které přinášely k uctívání hostii pro ostatní věřící. Vůbec tam bylo
hodně dětí, které se volně pohybovaly v pro-

storách baziliky v průběhu mše a nikoho tím
nerušily. Viděli jsme dokonce malou dívenku,
která vedle nás své oblíbené hračce – psíčkovi
ukazovala obrazy s Pannou Marií. Také bylo
pro nás nové, že příspěvky na kostel nikdo
nevybírá v průběhu mše, ale peníze se vhazují až při východě z baziliky. V bazilice jsou
ke zhlédnutí nádherné obrazy Petra Brandla,
jednoho z nejvýznamnějších barokních malířů. Prohlédli jsme si také zrekonstruované zahrady Břevnovského kláštera a poté nás čekal
bratr Martin, mnich benediktinského řádu,
který nás provedl reprezentativními prostory
prelatury se slavnostním Tereziánským sálem
Břevnovského kláštera a vstoupili jsme také
do románské krypty z 11. století. Bratr Martin byl velmi zajímavý a veselý člověk, který
nám také přiblížil obyčejný život benediktýnů,
dokonce jsme se dozvěděli, že tam mají svůj
pivovar, pneuservis. Uvedl nám, že jeden ze
členů řádu přezouvá pneumatiky, jiný se stará
o pivovar, další překládá knihy a další je například knihvazačem. Bylo to velmi zajímavé
povídání a putování historií. No a odsud jsme
pospíchali na Česko-bavorskou zemskou výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 pořádanou
při příležitosti 700. výročí narození tohoto
výjimečného panovníka ve Valdštejnské jízdárně, na Malé straně v Praze. Výstava byla
velmi krásná a dokonce jsme viděli originální císařskou korunu z katedrálního pokladu
v Cáchách, kterou byl Karel IV. v roce 1349
korunován římským císařem. Tato koruna
byla poprvé po 667 letech v Praze. Viděli jsme
také řadu originálů a nejvíce se nám asi líbily
obrazy mistra Theodorika s jeho nezaměnitelnou nádhernou královskou modří, která
se vyráběla z kamene lapis lazuli a také použití pravého zlata na malbách a rámech jeho
obrazů. I po tolika stoletích, jsou obrazy stále
nádherné. Odborný výklad paní průvodkyně
zaujal i našeho 14letého vnuka, který hltal každé slovo, i když historie není zrovna jeho koníčkem. Jsme moc rádi, že jsme tuto výstavu
stihli, protože v Praze končí 25. září. No a to
byl konec našeho třídenního putování. Po cestě jsme se už jenom zastavili na obědo-večeři,
připili si na šťastný návrat. Unaveni, ale spokojeni jsme se v pořádku vrátili domů.
Jménem všech účastníků chci poděkovat za
bezchybnou přípravu, organizaci, ochotu a trpělivost naší lektorce a tentokrát i průvodkyni, paní PhDr. Lence Denkocy. Pevně všichni
doufáme, že v příštím roce opět pojedeme a už
se na to těšíme!
Jaroslava Hajdová
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ŠACHOVÝ TURNAJ

Do KP starších žáků Zbrojovka Vsetín C, Slavičín a Karolinka
Bystřička, ŠK DDM Slavičín, sedmičku
doplnil Klub her Zašová. Drtivá většina
šachistů pohodlně splňovala věkové podmínky mladších žáků. Favorité potvrdili
své předpoklady, a tak do KP starších žáků
2017 postoupili borci z céčka Zbrojovky Vsetín, ze Slavičína a domácí šachisté
z Karolinky. Výborné individuální výkony
předvedli Jirka Ptáček z Karolinky na první desce, na čtvrté a páté desce pak Matěj
Společné foto z turnaje Kopecký a Lubomír Hlouch ze ZbrojovV sobotu 15. října proběhla v Karolin- ky Vsetín, všech šest svých partií vyhráli.
ce krajská soutěž starších žáků. V příjem- Na druhé a třetí desce byli nejlepší Tomáš
ném prostředí nového Kulturního centra a Petr Hofschneiderové ze Slavičína.
Každý účastník turnaje si odvezl pase odehrál turnaj za účasti sedmi družstev. Na hodinách bylo nastaveno tempo máteční skleničku z Crystalexu, závodu
2krát 15 minut plus 5 vteřin za každý tah, Sklárna Karolinka. Vítězná družstva si
hrálo se systémem každý s každým, ve ozdobí své klubovny navíc velkým sklevolném čase šachisté navštívili i Sklářské něným pohárem a originálním zarámovaným obrazem akademického malíře Ilji
muzeum, které je o patro níž.
Zbrojovka Vsetín přivezla týmy C, Hartingera. Třem vítězným týmům přejeD a E, dále nastoupil ŠO Karolinka, Sokol me hodně úspěchů ve vyšší soutěži.
Josef Kovařík

RANČ NA PALUCHU
Fantastická sezóna 2016
Na přelomu měsíců srpna a září se již tradičně uskutečnilo Mistrovstí Evropy Paintů
- Euro Paint 2016 v německém Kreuthu.
Za karolinský Ranč na Paluchu se jej
letos zúčastnili celkem tři koně. Hřebec
Gamblers Mr Zip, valach RJ Good Mr Zip
a hřebec RJ Good Mister Zip a tři jezdci, Jiří
Orság, Natálie Šuláková a Adéla Hvozdenská. Při účasti 270 koní z celé Evropy od Itálie až po Švédsko se naši svěřenci v šestidenním zápolení opět neztratili. I přes neustále
se zvyšující kvalitu koní a jezdců se nám podařilo zabojovat a dosáhnout tyto výsledky:

4. místo - Amateur Yearling Longe Line
5. místo - Yearling Longe Line
5. místo - Amateur Yearling In Hand Trail

V rámci tohoto mistrovství se ve čtvrtek udály Mládežnické světové hry, které poprvé ve své historii opustily území
Spojených států amerických. Těchto her
se zúčastnili mládežníci do 18 let celkem z 16 zemí celého světa. Každá země
do dané disciplíny dodala koně, kterého
si pak jezdci losovali. Za náš ranč byl do
těchto her nominován kůň RJ Good Mr
Zip, kterého si vylosovala do disciplíny
Hunt Seat Equitation anglická jezdkyně
Gamblers Mr Zip a Jiří Orság:
zlatá medaile - European champion Se- Ivana Pallister, která skončila na 2. místě, a do disciplíny Western Horsemanship
nior Western Pleasure amateur
zlatá medaile - European champion Trail australská jezdkyně Hannah Grace Lonergan, která skončila na 5. místě.
all Ages amateur
stříbrná medaile a Reserve European
champions - Trail all ages novice amateur Na mistrovství Evropy mladý valach RJ
Good Mr Zip dosáhl s jezdci následující
bronzová medaile - Nations Cup
4. místo - Novice western horsemanship výsledky:
Adéla Hvozdenská - 5. místo Novice
RJ Good Mister Zip a Natálie Šuláková Youth Western Pleasure
bronzová medaile - Yearling In Hand Jiří Orság - 7. místo Amateur Junior
Western Pleasure
Trail
MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

Krajská soutěž družstev
starších žáků
Konečné pořadí po 7 kolech
Čís. Jméno
Rtg
1 Ptáček Jiří
1333
2 Kopecký Matěj
1181
3 Hlouch Lubomír
1000
4 Hofschneider Tomáš 1183
5 Kamas Gabriel
1250
6 Kocůrek Adam
1284
7 Hofschneider Petr
1084
Konečné pořadí po 7 kolech
Čís. Jméno
Rtg
1 Ptáček Jiří
1333
2 Kopecký Matěj
1181
3 Hlouch Lubomír
1000
4 Hofschneider Tomáš 1183
5 Kamas Gabriel
1250
6 Kocůrek Adam
1284
7 Hofschneider Petr
1084
8 Talach Adam
1000
9 Palát Aleš
1000
10 Otáhalová Nela
1000
11 Budík Tomáš
1178
12 Křenek Jakub
1000
13 Tahotný Lubomír
1000
14 Zádrapa Jakub
1000
15 Pfeifer Jan
1100
16 Kotrla Matyáš
1000
17 Březovjáková Nicol
1000
18 Říhová Michaela
1000
19 Křupala Vladimír
1000
20 Obr Lukáš
1000
21 Strkáčová Liliana
1000
22 Skýpala Štěpán
1000
23 Hurtík Tomáš
1000
24 Krampota Lukáš
1000
25 Jurča Radek
1000
26 Petráš Daniel
1255
27 Křenek Roman
1000
28 Goldefus Fabian
1000
29 Pšenicová Klára
1000
30 Bělunek Tomáš
1000
31 Křenek Lukáš
1000
32 Malinová Barbora
1000
33 Paška Robin
1000
34 Zajíček Matyáš
1000
35 Orság Roman
1000

Družstvo
% Partie
Karolinka
100
6
ŠKZ Vsetín C 100
6
ŠKZ Vsetín C 100
6
Slavičín
92
6
ŠKZ Vsetín C 83
6
ŠKZ Vsetín C 83
6
Slavičín
83
6

Družstvo
% Partie Šach. Body
Karolinka
100
6
1
6
ŠKZ Vsetín C 100
6
4
6
ŠKZ Vsetín C 100
6
5
6
Slavičín
92
6
2
5,5
ŠKZ Vsetín C 83
6
1
5
ŠKZ Vsetín C 83
6
2
5
Slavičín
83
6
3
5
Slavičín
83
6
5
5
Bystřička
67
6
3
4
ŠKZ Vsetín D 67
6
3
4
ŠKZ Vsetín C 67
6
3
4
Karolinka
67
6
4
4
Karolinka
67
3
5
2
ŠKZ Vsetín D 58
6
4
3,5
Slavičín
58
6
4
3,5
Bystřička
50
6
1
3
Bystřička
50
6
2
3
Zašová
50
6
2
3
Karolinka
50
6
3
3
ŠKZ Vsetín D 50
6
5
3
ŠKZ Vsetín E 50
5
5
2,5
Bystřička
42
6
4
2,5
ŠKZ Vsetín E 40
5
1
2
ŠKZ Vsetín E 40
5
2
2
ŠKZ Vsetín D 33
6
1
2
Slavičín
33
6
1
2
Karolinka
33
6
2
2
ŠKZ Vsetín E 20
5
4
1
Zašová
17
6
1
1
Zašová
17
6
3
1
Zašová
17
6
4
1
Zašová
17
6
5
1
Karolinka
17
3
5
0,5
ŠKZ Vsetín E 10
5
1
0,5
ŠKZ Vsetín E 10
5
3
0,5

Adéla Hvozdenská - 10. místo Youth
Western Pleasure
Adéla Hvozdenská - 8. místo Novice
Youth Hunter Under Saddle
Lenka Zdráhalová - 9. místo Junior
Hunter Under Saddle
Koncem měsíce září se v jezdeckém
areálu v Kozlovicích jelo Mistrovství České republiky Western Riding Clubu. Celkem se na kolbišti představilo 79 závodních dvojic ve 20 disciplínách. Jednalo
se o dvoudenní podnik, kdy nebodované
disciplíny se jely formou přímého finále v sobotu a bodované disciplíny se jely
dvoukolově, kdy ze sobotní rozjížďky do
nedělního finále postupovalo deset nejlepších dvojic.
Ani tady nemohli chybět naši zástupci z Ranče na Paluchu. Jezdec Jiří Orság
dovezl se svým týmem na Mistrovství republiky dva koně. Hřebce Gamblers Mr
Zip a valacha RJ Good Mr Zip. S prvním
z koní jel hned v sobotu disciplínu Trail
amatér, kde po hrubé chybě postupovala
dvojice do nedělního finále až ze šestého místa. Nedělním excelentním výkonem a dosažením 76 bodů však všechny
předběhli a součtem bodů získali pro letošní rok první mistrovský titul. Druhou
pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7

disciplínou Trail open bodově překonali
národní rekord a dosažením 78,5 bodů
získali druhý mistrovský titul. Následovaly disciplíny Western pleasure amatér,
Western pleasure open a Western hor-

semanship open, kdy
i v těchto disciplínách
nenašli karolinští reprezentanti přemožitele a tak pro rok 2016
celkem získali pět mistrovských titulů, což
se ještě nikdy nikomu
v historii westernového
jezdectví v České republice nepodařilo.
S druhým z koní,
mladým tříletým valachem, jeli disciplínu
Junior western pleasure, kde taktéž
zabojovali a získali celkové třetí místo.
Posledním letošním překvapením
bylo celkové umístění našeho hřebce
Gamblers Mr Zip v rámci celosvětového
žebříčku. V disciplíně Western pleasure

HASIČI KAROLINKA
Činnost výjezdové jednotky

Dovolte mi, abych v krátkosti zrekapituloval činnost výjezdové jednotky
v uplynulém roce.
V roce 2016 byl jednotce SDH města
Karolinka vyhlášen poplach v celkem 52
případech. Z tohoto počtu bylo 49 skutečných událostí. V jednom případě bylo jednotce vyhlášeno tzv. prověřovací cvičení,
které může vyhlásit velitel jednotky, starosta města nebo ředitel HZS, popř. ředitel
územního odboru HZS (nebo jejich zástupci). O takovémto cvičení členové jednotky dopředu nevědí a vyhlašuje se zpravidla ke kontrole akceschopnosti jednotky
(zda jednotka vyjela s předepsanou technikou v časovém limitu a v předepsaném
početním stavu). V našem případě nám
poplach přes operační středisko nechal
vyhlásit velitel vsetínské stanice. Všechny
stanovené limity jednotka dodržela.
Dále jednotka absolvovala dvě cvičení
taktická, tj. cvičení, která jsou dopředu
plánovaná a členové vědí, jaké úkoly budou plnit.
Ze skutečných událostí jsme zasahovali
9x u požáru, 20x u dopravní nehody a 20x
se jednalo o technickou pomoc (např.
spadlý strom, únik oleje, transport pacienta…). U těchto událostí bylo zraněno
23 dospělých osob a jedno dítě. Nejčastěji
jsme zasahovali v katastru našeho města,
a to ve 21 případech. Do Velkých Karlovic jsme vyjížděli celkem 18x, do Nového
8

Hrozenkova 6x a po jedné události jsme
byli vysláni do obcí Huslenky, Hovězí,
Hutisko-Solanec a Makov.
Limit pro výjezd naší jednotky je 5 minut od vyhlášení poplachu. V loňském
roce jsme vyjížděli průměrně 3,39 minut
od vyhlášení.
K činnosti jednotky každoročně patří
také kolotoč školení a výcviků, a to jak
k získání nebo prodloužení osvědčení
(velitelé družstev, strojníci, obsluha motorových pil, obsluha vysokozdvižné plošiny…), tak k prohlubování dovedností
při praktickém výcviku. Za tímto účelem
si jednotka organizuje minimálně 1x mě-

amatér skončila tato dvojice na celkovém
21. místě, v disciplíně Novice amatér trail
na 16. místě a v disciplíně Trail amatér na
15. místě v rámci celého světa, a to vždy jako
nejlepší evropská dvojice, která se vklínila
mezi nejlepší americké jezdce a koně.
Celkově byl náš hřebec šestý nejúspěšnější
kůň v rámci Evropy v amatérských třídách
a sedmý v novice amatér třídách.
„Zažívám naprostou eufórii. Už ME
v Kreuthu byl můj splněný sen, neboť
jsme se Zipem získali amatérské evropské
tituly v pleasure a trailu. Do Kozlovic se
sjeli opravdu nejlepší čeští koně, a proto
jsem rozhodně nepočítal s tím, že pět
startů proměníme v pět titulů mistra
republiky. Je to nejlepší závodní sezóna,
a to umístění v rámci celého světa mě
naprosto uzemnilo,“ hodnotí svůj výkon
Jiří Orság.

síčně odbornou přípravu tak, aby členové
znali postupy a dokázali dobře ovládat
a používat vybavení, kterým jednotka
disponuje.
Za tímto účelem bychom se rádi obrátili na občany, zda někdo nevlastní nepojízdný automobil (vrak), kterého by
se chtěl zbavit. Byl by použit na nácvik
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Pokud by měl někdo zájem
takto jednotce pomoci, zajistíme po domluvě odtažení vraku a jeho následnou
ekologickou likvidaci (včetně vystavení
protokolu o likvidaci). Telefonický kontakt na jednotku je 739589359, děkujeme.
Zdeněk Valíček

Dopravní nehoda Huslenky

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

DANIEL ŠKARKA

Skokan z Karolinky v současné době
směřuje další přípravu do závodní zimní
části roku 2017. Děkuje tímto především
Na Mistrovství světa Daniel ta Rožnov p. R. Dne 5. dubna 2016 mu trenérovi a rodičům, kteří zajišťují fyzicŠkarka šestý v závodu jednot- bylo starostou Radimem Holišem uděle- kou a psychickou podporu, městu Karolivců, ve družstvech pak na no individuální ocenění „Sportovec roku linka, sponzorům - hotelu Koník a také
2015“ v kategorii mládež do 15 let.
děkuje pánům J. Dudkovi a M. Cimalovi
třetím místě
ze SKI areálu Karolinka.
Jak již bývá častým jevem zima tento Harrachov (30.1.) – RKZ------------------------------------------------- skoky – 2.místo
rok opět skokanům a nejen jim přichysta- Harrachov (4.3.) – Mistrovství ČR -------------------------------------- skoky – 2.místo
la teplejší počasí, a proto měli organizáto- Celkově: 2. místo
ři velké problémy s uspořádáním závodů. Wisla - Polsko (2.5.) – Mezinárodní závod ----------------------------- skoky – 3.místo
Jediné město, které bylo schopno za po- Kottmar - Německo (7. a 8.5.) – 40. Ročník mezinárodního závodu-- skoky – 3.místo
moci techniky v tak teplém počasí závod Banská Bystrica (11.6.) –Mezinárodní mistrovství Slovenska
uspořádat, byl Harrachov, kde se skákalo – závodil ve starší kat. 13–14 let- ---------------------------------------- skoky – 4.místo
dvakrát. S absencí jiných závodů byly tyto Beskydské turné (turné čtyř můstků):
dva závody počítány do celkového pořadí Nýdek (16.6.) ------------------------------------------------------------- skoky – 5.místo
Českého poháru - zimní část. Daniela dvě Frenštát (17.6.)------------------------------------------------------------ skoky – 5.místo
druhá místa směřovala ke konečnému Rožnov (18.6.) ------------------------------------------------------------ skoky – 1.místo
pořadí bez možnosti vylepšení v dalších Kozlovice (19.6.) ---------------------------------------------------------- skoky – 1.místo
závodech. Celkově tak končí po součtu Celkově: 2. místo – splněna nominace na Mistrovství světa žáků
těchto závodů jako vicemistr ČR.
Ruhpolding –Německo (23.7.) - Mistrovství světa žáků
Jarní příprava směřovala na celkově – závod jednotlivců -------------------------------------------------------skoky – 6.místo
čtvrté vítězství v Beskydském turné čtyř Ruhpolding –Německo (24.7.) - Mistrovství světa žáků
můstků. První a druhý ze čtyř závodů – závod družstev -----------------------------------------------------------skoky – 3.místo
Daniel zaskákal v nabité konkurenci zá- Lomnice nad P. (19.8.) – Malá cena ------------------------------------- skoky – 5.místo
vodníků nejen z Čech, ale i Polska a Slo- Lomnice nad P. (20.8.) – Malá cena - závod dvojic --------------------- skoky – 2.místo
venska dvěma pátými místy. Tímto se mu Desná (1.10.) – Mistrovství ČR ------------------------------------------ skoky – 2.místo
vzdálila obhajoba čtvrtého vítězství. Ještě ------------------------------------------------------------------- sev. kombinace – 2.místo
však nebylo úplně rozhodnuto. Skokani Frenštát (8.10.) – Mistrovství ČR ---------------------------------------- skoky – 2.místo
musí podat vyrovnané výkony ve všech Rožnov (9.10.) – Mistrovství ČR ---------------------------------------- skoky – 3.místo
čtyřech závodech. V posledních dvou ------------------------------------------------------------------- sev. kombinace – 5.místo
závodech v domácím Rožnově a Kozlovi- Celkově: 2. místo v letní části seriálu MČR
cích deklasoval soupeře jak délkou skoků, Wisla – Polsko (15.10.) – Mezinárodní závod -------------------------- skoky – 2.místo
tak i hodnocením za styl. Dvakrát zvítě- Nové Město na Moravě (22.10.) – RKZ --------------------------------- skoky – 4.místo
zil, a tímto se posunul na celkové druhé Nové Město na Moravě (22.10.) – RKZ...–...závodil s juniory --------- skoky – 8.místo
místo, které bylo také nominačním krité- Banská Bystrica (29.10.) – Mezinárodní mistrovství Slovenska ------- skoky – 2.místo
riem na Mistrovství světa žáků.
...závodil s juniory -------------------------------------------------------- skoky – 3.místo
7. a 8. května odjel Daniel na závody ...----------------------------------------------------------------- sev. kombinace – 2.místo
do německého Kottmaru, kde byl jas- Wisla – Polsko (26.11.) – Mezinárodní závod -------------------------- skoky – 2.místo
ným favoritem. Zraněný kotník mu však Wisla – Polsko (31.12.) – Mezinárodní závod -------------------------- skoky – 1.místo
dovolil vyskákat jen třetí místo. Doporučení doktora bylo zraněný kotník vůbec
nenamáhat, proto bylo v přípravě nutno
nařídit úplný klid s postupným zvyšováním zátěže. Vrchol přípravy směřoval
tedy k Mistrovství světa žáků v německém Ruhpoldingu, které se konalo 23.
a 24. července za účasti skokanů z Polska, Německa, Rakouska, Ruska, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Švýcarska,
Lotyšska a také našich mladých skokanů.
Tady mladý český skokan vybojoval šesté místo v závodě jednotlivců a společně
pak ve smíšených družstvech, kde skákali tři chlapci a jedna dívka, vyskákali
parádní třetí místo.
Za vynikající výsledky v roce 2015 byl
tento mladý sportovec nominován svým
Společné foto ČR týmu - Mistrovství světa
mateřským oddílem na sportovce měsMĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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CANISTERAPIE
Vánoční besídka s novoroční
vycházkou společně s psíky
z Karolinky

Ve čtvrtek 15. prosince byla naplánována vánoční besídka, kterou uspořádal
kolektiv Základní školy v Horní Lidči v prostorách tělocvičny. Na jubilejní
desátou besedu se speciálně cvičeným
canisterapeutickým psem – smetanově
žlutým labradorským retrívrem Benžim
a na asistentku týmu Dujkovou Pavlínu
z Karolinky se děti těšily.
Děti společně s vychovatelkami byly
zapojeny do pohybových her a tanečků
za přítomnosti skvělé asistence Benžiho,
a to při doprovodu vánoční hudby. Některé děti byly šikovné, jiné byly trošičku
roztomile nemotorné, ale hlavně jsme si
užili s Benžim a dětmi spoustu legrace.
Za svoji produkci sklidily zasloužený
potlesk a pochvalu a všem dětem z družinky byly předány vánoční dárečky. Při
následném posezení u kávy jsme společně ocenili pokrok u dětí. Chci poděkovat vychovatelkám a celému kolektivu
školy za jejich náročnou práci, která není
mnohdy vidět. Konstatovali jsme společně, že u potřebných dětí zaznamenávají
i rodiče velké pokroky. Tato slova každého z kolektivu pedagogů znovu ujistí,
že začínat formovat lidskou osobnost od
začátku stojí za to!
Vánoce jsou časem setkávání se s lidmi,
kteří jsou nám blízcí, které máme rádi, je
to čas sdílení toho, co život dal a sdílení
toho, co krásného od života očekáváme.

Je to čas otevřených srdcí. Je to čas obdarovávání! Tímto chci poděkovat všem,
kteří se na této krásné atmosféře podíleli.
Jelikož mě baví setkávat se s lidmi, se
kterými mě moje láska ke čtyřnohému
příteli spojuje, rozhodli jsme se s manželem den před Novým rokem 2017 zorganizovat novoroční procházku s pejsky
přímo v Karolince.
Pro mnohé lidi znamená tradiční
předvánoční shon jedno velké psychické
vypětí. Stres pak chovatelé snadno přenáší na své čtyřnohé přátele, a to jsme chtěli
touto vycházkou eliminovat.
Vycházku se psíky absolvovalo za
účasti nadšení, pochopení, vytrvalosti
a chuti zapojit se do „psích a dětských“
aktivit celkem 12 duší. Z toho 10 člověčích a 2 psí. Z důvodu chřipky, která řádila, se nám omlouvali příznivci z Ostravy,
Rymic či Horního Němčí.
Procházka trvala cca 2 hodiny, kdy
jsme zvolili kvůli velké ledovce cestu do
Raťkova a schovku v lese, kde se hledaly
uschované novoroční pamlsky. Při společném venčení, skákání a dovádění se
seznámili pejsci různých ras a povah.
První z plemene zúčastněných byl
mops jménem Kvído se svou nesmírně
mírumilovnou, přátelskou a společenskou povahou. Zjistili jsme, že je to
velice důstojný a inteligentní pes, vyrovnaný, šťastný a plný života. Mops je
šťastný, pokud má své milované vždy nablízku. Tuto lásku nachází u své milující
paničky Denisky. Nejlépe se cítil, když se
hřál v jejím náručí. Mops pochází podle

všech indicií z Číny a oblíbila si jej i anglická královna Viktorie, což mohlo mít
za následek vzrůst jeho momentální popularity.
Druhým plemenem, které se zúčastnilo vycházky, byl labradorský retrívr
Benži. Je to všestranný, inteligentní, nekonfliktní a přátelský pes a je oblíbený
nejen jako rodinný společník. Někteří
labradoři zachraňují životy, jiní se stávají nedocenitelnými společníky lidí
s těžkým handicapem. Předností Benžiho je jeho milá, neagresivní, přátelská
povaha a hravost.
Děkuji všem zúčastněným i své rodince za úžasný závěr procházky. S obrovským povděkem jsme po návratu přivítali teplý čaj i grog pro dospěláky a hlavně
teploučké grilované špekáčky s čerstvým
karolinským chlebem, hořčicí a příjemnou obsluhou zetě Jarka.
Novoroční procházka se nám moc povedla. My dospěláci, děti i pesani jsme
byli moc spokojení. Tak snad i v tomto
bude platit „Jak na Nový rok, tak po celý
rok“!
Dujková Pavlína

OKÉNKO DO KLUBU SPCCH ZO KAROLINKA V UPLYNULÉM ROCE 2016
Výbor SPCCH připravuje každým rokem kulturní a sportovní program pro
své členy. V květnu jsme oslavili Den matek. Dále to bylo posezení na sportovním
hřišti, kde nám na Sv. Ducha připravil vaječnici p. Havliš. Pod názvem „Rozchodíme civilky“ jsme vyrazili na pěší túry
po okolí a dohromady našlapali 280 km.
Do Valašského divadla jsme pozvali skupinu BLACK BAND, známou z TV Šlágr,
ta se všem líbila.
Další sportovní akci jsme měli v Luhačovicích - soutěž v petangu, kde jsme
získali 5. místo z 20 družstev. Dále to byly
dva zájezdy, které se rovněž vydařily. Zájezd do Muzea TATRY Kopřivnice, kde
jsme viděli krásné exponáty aut a moto10

rek, pak jsme se podívali do Štramberské trúby a ještě na hrad Hukvaldy, kde
mnozí byli poprvé. Dále jsme navštívili
Vizovice. Zde jsme se podívali do čokoládovny na výrobu belgických pralinek
a do závodu likérky Jelínek, kde jsme
měli i malou ochutnávku.
Závěr roku jsme ukončili vánoční besídkou, kterou nám zpříjemnil soubor
„Karlovjanky“ a nechyběl ani Mikuláš
s čertem. Posezení jsme ukončili tombolou, do které nám přispěli i tito sponzoři,
kterým tímto výbor moc děkuje: Prodej
Helena Glass – Gášková M., Lékárna –
Pharm. Ptáčková H., Kosmetika – Kořenková E., ak. malíř – Hartinger Jiljí,
Sklenářství – Horák P., Kadeřnictví – Ko-

rytářová Z., Kosmetika – Škorňáková A.,
Drogerie – Holišová J., Oděvy – Kořenková A., Kadeřnictví – Bambuchová M.,
Masna – Chodur, Elektro-potraviny Jípa
– Jílek V., Eldop – Koňařík J., Benzinka
– p. Janík, Elektro – p. Burda, Posezení
U Radnice – Havliš P., Top drogerie, Večerka, Crystalex CZ Karolinka – Morávek J.
Děkujeme za tvorbu blahopřání pro
naše oslavence p. uč. Mgr. Bohumile
Václavíkové, velké díky patří i p. starostce
Marii Chovanečkové za pronájem sálu,
též za lístky na divadelní představení,
kterými nás občas obdaruje.
Za výbor SPCCH místopředsedkyně Marie Sučíková

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK

POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI
Chtěla bych se s vámi podělit o moc pěkný zážitek.
Hrozenkovská základní
škola se zapojila do celostátního projektu
„72 hodin - Pomáhám, protože chci…“.
Jeho smyslem je, že dobrovolníci pomohou druhým, přírodě či okolí.
Žáci 4. třídy z této školy si vymysleli
projekt „Chceme navštívit a potěšit seniory“ a vybrali si náš „Domeček“.
V půli října pan učitel společně s paní
asistentkou přivedli 12 dětí, přinesli si
několik hudebních nástrojů a spoustu
rekvizit.
Předvedli nám, jak a co všechno prožívali během minulého školního roku. Tak

jsme poznali jejich oblíbenou písničku, která je provázela po celý rok, byli jsme u táboráku a opékali špekáčky, prožili jsme den
se strašidly a školní výlet. Také jsme zjistili,
že jsou třída plná hokejových fandů. Vyrobili si dresy známých hokejistů a naučili
se „hokejovou hymnu“ od skupiny Kabát.
Zazpívali ji s takovým nasazením a radostí,
že to se všemi našimi „staříčky“ jen hrálo.
Během vystoupení stihli nejen převlékat
kostýmy, hrát na housle, flétnu, bubínky
a různá chrastítka, ale měli s sebou táborák, strašidelný dům a stihli ještě vyrobit
vánoční ozdoby. Příjemným překvapením
bylo, když jsme dostali krásně nazdobenou krabici plnou výborného štrůdlu, kte-

rou, v rámci tohoto projektu, napekly děti
z první třídy. Potom si děti s našimi obyvateli povídaly a podařilo se jim dokonce
vyloudit od jedné paní písničku.
Když jsme tuto návštěvu s panem učitelem domlouvali, doporučila jsem mu,
aby připravil děti na to, že někteří naši
obyvatelé už nemohou dobře odpovídat
a reagovat, tak aby tím nebyly zklamané.
Děti to zvládly na jedničku, byly velmi
milé, přirozené a bylo vidět, jak moc si
se svými učiteli rozumí. Milou atmosféru, kterou nám tu zanechaly, jsme si ještě
dlouho užívali.
Marie Surá, vedoucí pobytových služeb

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI VYHLAŠUJE JAKO KAŽDOROČNĚ

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Rádi bychom Vás pozvali v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week), který
od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org). V týdnu od 13. do 19. 3. 2017
se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou
pořádány vědeckými institucemi, které se výzkumu mozku věnují, případně institucemi, které výsledky výzkumu
aplikují v praxi.
Zveme všechny seniory z Karolinky a okolí na toto zajímavé setkání za účelem Vás přesvědčit, že si pamatujete
dobře, když Vám poradíme, jak na to. Trénování paměti je také efektivní nástroj proti mentálnímu zhoršování
paměti a zároveň rychlá cesta ke zvýšení vašeho sebevědomí.
Osvětová přednáška je určena pro veřejnost a koná se zdarma
v úterý 14. března 2017 v 15.15 hodin
v budově Víceúčelového kulturního centra
Při této akci je možno se na místě přihlásit do kurzů trénování paměti, které město Karolinka již čtvrtým rokem
organizuje. Pro seniory města jsou bezplatné.
Celou akci pro seniory našeho města organizuje město Karolinka v programu „Moderní senior“.
Těšíme se na Vaši účast.

MĚSTSKÝ ČTVRTLETNÍK
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Město Karolinka si Vás dovoluje pozvat
v rámci programu Moderní senior

na ojedinělé setkání

s paní Věrou Sosnarovou,
pamětnicí doby minulé

Matku, Ljubu Mělkynu (Mělkou) a její dvě dcery – Věru a Naďu (Emílii) odvleklo NKVD ihned po osvobození
Brna, dne 17. 5. 1945 do ruského pracovního tábora na Sibiři. Jejich matka zemřela v mraze, nedlouho po jejich
příjezdu na Sibiř. V roce 1945 děvčatům bylo 14 a 9 let. Přestože se již obě děvčata narodila
v Československu a Ruskou byla jejich matka, prožila v gulagu těžce představitelných 8 let. Tím ale jejich trápení
neskončilo, obě děvčata strávila na území bývalého Sovětského svazu ještě dalších 11 let, kdy se potloukala
a pracovala v různých družstvech a továrnách bez jakéhokoliv nároku na mzdu. Domů do Československa
se vrátila až v září 1964, po 19 letech bezpráví. Tím ale na nich páchaná bezpráví neskončila…

Setkání se uskuteční

v úterý 28.02.2017 v 15.15 hodin
v budově Víceúčelového kulturního centra ve 2. patře, Nábřežní 545, Karolinka

www.karolinka.cz
*Karolinka – naše město na Valašsku* Vydává Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, IČ: 00303909
* Periodický tisk územního samosprávného celku
* Registrační značka MK ČR E 13251* Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 10. 12. 2011* Vychází čtvrtletně
* Řídí redakční rada: Mgr. Bohumila Václavíková, Ing. Irena Šálková, Daniela Bártková, tel.: +420 739 322 851
* Písemné příspěvky zasílejte na Informační centrum Karolinka, e-mail: ic@mukarolinka.cz* Sazba a tisk: TG TISK s.r.o., Lanškroun*
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vlak

vlak
vlak

vlak

vlak

vlak

vlak

20.33
20.48
20.52
21.38
21.43
21.48
23.11

20.16
20.35
20.50
20.53
21.41
21.46
21.51
23.12

(Stanovnice -)
7.50
7.49
7.51
7.52
7.53
(Stanovnice -)
8.32
8.34
8.38
8.40
9.59
10.09 10.12
10.17 10.19
10.18 10.20
10.55 10.57
11.28
12.07 12.09
12.28 12.31
12.52 12.54
13.27 13.29
13.42 13.44
13.52 13.54
13.52 13.54
14.10
14.02 14.04
14.23 14.25
14.55 14.57
15.06 15.07
15.04
16.04
(Stanovnice -)
16.03 16.05
16.17 16.20
16.57 16.59
17.28
17.31 17.32
17.32 17.34
18.26
18.22 18.23
19.17 19.19
19.52 19.54

6.18
6.05
6.34
6.39

6.17
6.36

vlak
vlak

5.13
5.36
5.35

5.34
5.33

vlak

4.13
4.36
4.38
4.40

Horebeþví
/ žel. st.

4.35
4.37
4.38

Bzové
rozc.

vlak

vlak
30
X
6,36
X,17
1,2,3,4,42
24
vlak
5,32
X
+,59
X
6,36
+,24
X

6,34
X

X
+,24
6,+,24
X

X
+
X
X

X
+
X
X,14
+,24
X,17
6,34

+,24,
6,34
X

6,34
X
X,61
X
6,+,26
X,13
+
6,34
X
X,13
X,6,34
+,60
+,60
+
X,6,34

X
X,13
6,34
+
X
X

Poznámka

8.35
8.44
10.13
10.20
10.21
10.58
12.10
12.32
12.55
13.30
13.47
13.55
13.57
14.07
14.28
14.58
15.08
16.10
16.06
16.22
17.00
17.34
17.35
18.24
19.20
19.56
20.15
20.15
20.37
20.52
20.54
21.42
21.47
21.52
23.13

7.52
7.55

Požární
dĤm
3.55
4.37
4.40
4.42
5.05
5.37
5.37
5.37
6.19
6.40
6.40
6.50
6.45
7.19
7.35
7.40
7.35
8.31
8.35
8.15
8.45
9.15
9.32
10.44
10.37
10.55
10.59
11.40
12.09
12.50
13.15
13.35
14.30
14.25
14.30
14.35
14.49
14.45
15.15
15.40
15.23
15.50
16.49
16.50
16.45
17.25
17.40
18.15
18.15
18.15
19.04
19.10
19.25
20.20
20.20
20.53
20.43
21.28
21.03
22.20
22.30
23.20

20.16
20.16
20.18
20.39
20.53
20.55
21.44

21.54
23.14

koneþná
pĜíjezd
4.30
4.51
5.15
5.20
5.18
5.45
5.58
6.18
6.20
6.20

6.08
6.37
6.41
6.41
6.53
7.52
7.53
8.37
8.36
8.46
10.02
10.15
10.21
10.22
10.59
11.31
12.12
12.34
12.57
13.31
13.48
13.56
13.58
14.13
14.08
14.30
14.59
15.10
15.07
16.06
16.11
16.07
16.24
17.01
17.30
17.35
17.36
18.28
18.25
19.21

Kobylská rozc.
/ žel. zast.
3.56
4.15
4.38
4.42
4.44
5.07
5.16
5.38
5.39
5.39

smČr VSETÍN

Vsetín
Vranþa, škola

Nový Hrozenkov, stĜed
Nový Hrozenkov, stĜed
Vsetín
N. Hrozenkov, stĜed
Vsetín (– Jasenice XV)
Vranþa, škola
Vsetín

Vsetín
Vsetín
Vsetín pĜes Vranþu
Vsetín pĜes Vranþu
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Stanovnice
Nový Hrozenkov, stĜed
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vranþa, koneþná
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín pĜes Vranþu
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vranþa, koneþná
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín pĜes Vranþu
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
N. Hrozenkov, toþna (- Vsetín)

Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín (- Jasenice XV)
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín (– Val. MeziĜíþí)
Vsetín

jede do

Souhrnné jízdní Ĝády veĜejné dopravy pro mČsto KAROLINKA
(platí od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017)

vlak

vlak
vlak

Vsetín
Vsetín
Vranþa
Vsetín
Vsetín
Vsetín

jede z

R

6.05
6.05
6.26
6.35
6.40
6.45
7.35
8.20
9.03
9.00
9.20
9.20
9.50
10.45
10.43
10.30
11.00
11.30
11.55
11.55
12.20
12.33
12.20
13.10
13.20
13.25
13.56
14.30
14.40
14.50
14.56
15.30
15.45
16.00
15.56
16.45
17.21
17.45
18.30
19.13
19.35
19.35
20.20
20.20
21.35
22.25

3.05
3.59
4.20
4.45
5.05
5.20

odjezd

6.40
6.44
7.04
7.10
7.15
7.25
8.19
9.00
9.08
9.34
9.58
9.58
10.29
10.50
11.00
11.10
11.40
12.06
12.34
12.34
12.57
13.12
13.14
13.48
14.04
14.39
15.05
15.15
15.22
15.36
15.43
16.23
16.34
16.35
17.21
17.58
18.20
19.05
19.52
20.10
20.10
20.54
20.54
22.10
22.57

Kobylská, rozc
/ žel. zast.
3.42x
4.41x
4.31
5.21
5.42
5.55

11.02
11.13
11.43
12.07
12.36
12.36
13.00
13.16
13.35
14.07
15.07
15.17
15.25
15.45
16.25
16.35
17.22
18.21
19.06
20.12
20.12
20.56
20.56
22.12
22.59

Požární
dĤm
4.33
5.24
6.00
6.35
6.42
6.46
7.12
7.17
7.27
9.03
9.10
9.35
10.00
10.00
-

20.57
20.57
22.13
23.00

15.39
15.46
16.26
16.36
16.38
17.23
18.01
18.22
19.07
19.55
20.13

13.15
13.18
13.51
13.36
14.09
14.42
15.08
15.18

11.03
11.14
11.44
12.08
12.37
12.37

6.38
6.43
6.47
7.07
7.13
7.18
7.28
8.22
9.04
9.11
9.36
10.01
10.01
10.32

Bzové
rozc.
4.35
5.27
-

20.58
20.58
22.15
23.02

15.47
16.27
16.38
17.25
18.24
19.10
20.15

13.20
13.38
14.12
15.11
15.20

11.06
11.16
11.46
12.10
12.39
12.39

6.40
6.45
6.50
7.15
7.20
7.30
9.06
9.14
9.38
10.03
10.03
-

Horebeþví
/ žel. st.
3.44
4.43
4.34
5.25
5.46

na rozc. SoláĖ možný pĜestup na spoj do Rožnova p. R.

Vsetín
Vsetín
vlak
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
vlak
Vsetín
Vsetín
+,24
N. Hr. stĜed
6,34
Vsetín
6,+
Vsetín
X
Vsetín
vlak
Vsetín
+,60
N. Hr. stĜed
+,24
Vranþa
X
Vsetín
X
Vsetín
6,+
Vsetín
X,14
Vsetín
X,17
Vsetín
X
Vsetín
X
vlak
Vsetín
6,+,34 Vsetín – Vranþa
6,+
vlak
Vsetín
X
Stanovnice
X
Vsetín
vlak
Vsetín
6,+,34
Vsetín
X
Vsetín
X
Vsetín
vlak
Vsetín
X
Vranþa
X
Vsetín
6,+,24
Vsetín
vlak
Vsetín
X
Vsetín
vlak
Vsetín
X
Vsetín
30
Vsetín
24
vlak
Vsetín
5,32
Vsetín
1,2,3,4,42
Vsetín
X
Vsetín
6,+,30
Vsetín
X
Vsetín
X
Vsetín

X
X
6,34
X
X,13
+
6,34
X

X,13
6,+,26
X,6,34
X

Poznámka

V. K., hotel Kratochvíl
V. K., PodĢaté
V. K., hotel Kratochvíl
V. K., PodĢaté

smČr
VELKÉ KARLOVICE
V. K., žel. st.
V. K., žel. st.
Rožnov p. R.
V.K. Pod Javorem – PodĢaté, SvČtlá
V. K., žel. st.
K., škola - Stanovnice
V. K., TisĖavy R
V. K., PodĢaté R
V. K., MiloĖov – PodĢaté, SvČtlá
V. K., žel. st.
V. K., PodĢaté R
V. K., PodĢaté R
V. K., PodĢaté R
V. K., žel. st.
V. K., (v X TisĖavy) - PodĢaté
V. K., PodĢaté
V. K., PodĢaté R
V. K., Razula
V. K., hotel Kratochvíl R
V. K., žel. st.
R
K., Stanovnice
V. K., rozc. SoláĖ
V. K., rozc. SoláĖ
V. K., Razula – PodĢaté
V. K., PodĢaté
V. K., Plusk.- hotel Kratochvíl R
V. K., žel. st. R
K., škola – Stanovnice
V. K., žel. st.
V. K., PodĢaté
V. K., žel. st.
V. K., MiloĖov–TisĖavy-PodĢaté
V. K., Pod Javorem
V. K., žel. st.
V. K., PodĢaté R
V. K., PodĢaté R
K., škola – Stanovnice
V. K., žel. st.
V. K., Pod Javorem
V. K., Razula
R
V.K., PodĢaté
V. K., žel. st.
V. K., PodĢaté R
V. K., žel. st.
V. K., Razula
V. K., PodĢaté
V. K., žel. st.
V. K., hotel Kratochvíl x

Souhrnné jízdní Ĝády veĜejné dopravy pro mČsto KAROLINKA
(platí od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017)

Jízdní Ĝád autobusové dopravy Karolinka – Stanovnice a zpČt
(platí od 11. 12. 2016)
Poznámka
X
+,60
+,60
X
X

Kobylská
Požární
rozc.
dĤm
5.55
6.00
(PodĢaté -)
7.55
(N. Hroz., stĜed -)
12.57
13.00
15.22
15.25

Poznámka

Spálená

Skaliþí

stĜed

X
+,60
+,60
X
X

6.25
8.20
11.15
13.20
15.55

6.28
8.23
11.18
13.23
15.58

6.30
8.25
11.20
13.25
16.00

Škola Kobylská
rozc.
6.01
6.02
10.50
13.01 13.02
15.26 15.27

Baćurka Malá stĜed Skaliþí Spálená
Stan.
rozc.
6.08
6.10 6.13 6.16
6.20
8.02
8.05 8.08 8.11
8.15
10.57 11.00 11.03 11.06 11.10
13.09 13.11 13.13 13.16 13.20
15.34 15.37 15.40 15.45 15.50

Malá Baćurka Kobylská Škola Požární
Stan.
rozc.
dĤm
6.32
6.35
6.39
6.42
6.50
8.27
8.31
8.37
11.22 11.26
11.35
13.27 13.29
13.35
16.02 16.04
16.08
16.09 16.10

Kobylská
rozc.
jede do
6.53
Vsetín
Nový Hrozenkov, stĜed
MiloĖov–Tisnavy–PodĢaté
16.11
Vsetín

Odjezdy do Rožnova pod Radh. ze zastávky Velké Karlovice, rozc. SoláĖ :
X,6,34
6,+
X
+
6,34
X
6,+,43
X
6,+

4.38
5.33
6.55
7.35
7.45
7.41
9.55
10.13
10.27

pĜímý spoj z Vranþe

6,+,34
X
6,+,24,34

12.45
12.50
15.20

X,31
6,+,51
X
30
X

15.35
16.40
16.32
17.29
20.50

VysvČtlivky k jízdním ĜádĤm :
X
jede jen v prac. dny
1,2,3,4,5,6,7
jede v pondČlí, v úterý, ve stĜedu, ve þtvrtek, v pátek, v sobotu, v nedČli
+
jede jen v nedČli a ve svátek
11
nejede 24.12., 25.12., 1.1.
13
nejede 23. 12. – 30.12. 2016
14
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 13.2. do 17.2., 13.4., od 3.7. do 1.9., od 26.10. do 27.10.2017
17
jede od 23.12. do 2.1., 3.2., od 13.2. do 17.2., 13.4., od 3.7. do 1.9., od 26.10. do 27.10.2017
24
nejede 24. 12.
30
nejede 24. 12. a 31. 12.
31
nejede 31. 12.
32
nejede od 23.12. do 2.1., 3.2., 17.2., 14.4., od 3.7. do 1.9., 27.10., 17.11.2017
34
nejede 24.12.2016, 28.10.2017
36
nejede 24.12., 31.12.2016, 28.10.2017
42
nejede od 23.12.do 2.1., od 13.2. do 16.2., od 13.4. do 17.4.,1.5., 8.5., od 3.7.do 1.9., 28.9., 26.10.2017
43
nejede od 24.12., 25.12., 1.1.2017
51
nejede 24.12., 25.12., 31.12., 1.1.2017
59
nejede 24.12., 25.12., od 14.4. do 16.4., 30.4., 7.5., 5.7., 28.10., 17.11.
60
nejede 24.12., 14.4., 1. a 8.5., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.2017
61
nejede od 23.12. do 2.1., od 3.7. do 1.9.2017
x
S. Herynk

zastavuje jen na znamení

